
 

Examensarbete 

Kandidatnivå 

Språkintroduktion en dörröppnare till gymnasiet? 
 
 
Andraspråkselevers upplevelse av språkintroduktion 
 

  
 

 

 

 

Författare: Maria Lennartsson 

Handledare: Jenny Rosén 

Examinator: Åsa Wedin 

Ämne/huvudområde: Svenska som andraspråk 

Kurskod: SS2007 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum:  

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 



 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Syftet med studien är att undersöka nyanlända elevers erfarenhet av introduktionsprogrammet 
samt att belysa deras upplevelser av kunskapsinlärning på ett andra språk. Vidare är syftet att 
synliggöra huruvida eleverna upplever IM som en väg in i gymnasieskolan och i samhället. 
 
Studien bygger på kvalitativa metoder med intervjuer från fem elever som går på 
språkintroduktionsprogrammet. Intervjuerna har skrivits ner och bearbetats. Resultatet analyserar 
utifrån andraspråksforskning som presenteras i inledningen. Studien visar liksom andra 
undersökningar att andraspråkselever behöver få möjlighet att utveckla så väl sitt språk som 
ämneskunskaper. Språket är viktigt för såväl det egna identitetsskapande som gemenskapen med 
andra elever på gymnasiet. 
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1 Inledning 

 
I mitt arbete som lärare på introduktionsprogrammet (IM) möter jag både elever med svenska 
som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk. Min upplevelse är att båda 
elevkategorierna upplever sin tid på IM programmet likartat med ett slags utanförskap från andra 
gymnasieprogrammen men även olika då andraspråkseleverna upplever att de inte bara ska lära 
sig ett nytt språk, de ska dessutom bevisa att de besitter samma kunskaper som sina jämnåriga 
kamrater som gått i svenska skolan i 10-11 år. Dessutom ska de lära sig ett nytt språk vilket blir 
ett dubbelt arbete. Hyltenstam (2004) menar att det tar 4-10 år att lära sig ett nytt språk, vilket kan 
kännas som en evighet men det är viktigt att komma ihåg att språket lärs inte in separat utan det 
finns i allt vi gör. Axelsson och Magnusson (2012:260) hänvisar till Cummins tanke om en 
uppdelning mellan två typer av språkbruk BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) 
kontextbundet språk och CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) kontext reducerat 
språk vilket innebär att BISC kan ses som vardagligt tal medan CALP är åldersadekvat 
akademiskt/ skolrelaterat språk.  De menar att det tar två till tre år för en andraspråkstalare att 
utveckla ett fungerande talspråk för vardagskommunikation och beroende på hur gammal 
andraspråksinläraren var när den kom till Sverige tar det tre till åtta år att tillägna sig ett 
fungerande skolspråk.  Det som har gett bäst resultat är när språkinlärningen sker succesivt med 
ämnesinlärningen. Den här forskningen är baserad på barn och ungdomars andraspråksinlärning, 
till detta bör även tidigare studier, sociokulturella faktorer och vana att möta skriftspråk läggas. 
Det som berört mig mest är andraspråkselevernas frustration över att det inte spelar någon roll 
hur hårt de än kämpar eftersom de inte kommer att hinna gå på ett nationellt program i alla fall. I 
bästa fall hinner andraspråkseleverna läsa in de ämnen som behövs för att kunna få de betyg som 
krävs för ett nationellt gymnasieprogram men det innebär ofta flera års studier på IM 
programmet, vilket gör att många av andraspråkseleverna är för gamla för att kunna söka in till ett 
nationellt gymnasieprogram då alla elever som söker in till gymnasiet senast få göra det de år de 
fyller 19 år. Jag anser att skolan och samhället behöver arbeta på att ta emot nyanlända elever på 
ett sätt som bättre kan förbereda dem för ett yrkesliv samtidigt som de ska ges möjlighet att 
utvecklas till autonoma samhällsmedborgare. För att kunna bli det måste de nyanlända eleverna få 
möjlighet att snabbt lära sig språket och få tillgång till de arenor där ungdomar möts och 
utvecklas. Andraspråkseleverna måste få känna att de tillhör ett sammanhang där deras 
medverkan är viktig. Skolan har en viktig roll i det här arbetet och för att de ska lyckas måste 
skolan ge dem bästa möjliga förutsättningar.  

 
Hyltenstam och Milani (2012:43) visar hur invandringen i Sverige från andra världskriget slut till 
dagens datum har gått från en arbetsmarknadsinvandring där vuxna arbetsföra människor 
behövdes inom industrin till dagens situation där de flesta av invandrarna som kommer till 
Sverige nu är flyktingar som söker asyl. Kästen-Ebeling (2014:18) beskriver hur Sverige under 
efterkrigstiden tog emot invandrare med öppna armar till folkhemmets medborgarideal. Sverige 
var beroende av stor arbetskraft för att få den svenska industrin att öka farten och därmed få den 
svenska ekonomin att växa. Folkhemmet byggde på en invandrarpolitik med jämlikhet, valfrihet 
och samverkan där invandrare och svenskar skulle ha samma rättigheter och anpassningen till det 
svenska samhället byggde på egen vilja. Detta kom att ske samtidigt som Sverige förde en hård 
assimilieringspolitik gentemot landets språkliga minoriteter såsom samer, tornedalsfinnar och 
romer. Enligt Kästen och Ebeling (2014:18–19) tvingar det svenska samhället in minoriteterna 
både i samhället och det svenska språket. Enligt samma författare kan denna assimileringspolitik 
skönjas i den debatt om integration som råder. I dagens samhällsdebatt om integration märks 
återigen dessa tongångar, trots att Sverige står inför nya problem med en flyktingström som 
saknar motstycke i den svenska historien, vilket har gjort att flyktingpolitiken har stramats upp 
och det ställs helt andra krav på skola och samhälle att möta alla dessa människor. För skolans del 
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innebär det att den måste bli bättre på att möta de olika elevernas tidigare kunskaper och snabbt 
ge dem möjlighet att komma in i studier eller arbete för att kunna känna sig delaktiga i det 
svenska samhället (Ibid.2014:18). 

 
Studierna Hultqvist (2001), Wigg (2008) och Skowronski (2013) visar att det är viktigt att skolan 
lyssnar på andraspråkseleverna och tar deras upplevelser av IM/ IVIK-programmet på allvar. 
Bland annat för att få den här elevkategorin att känna sig delaktiga i de beslut som rör dem och 
att de kan vara med att påverka sin skolgång och framtid, samtidigt som de får chans att arbeta 
med de grundläggande demokratiska principer vårt samhälle bygger på. Det är lika viktigt att 
skolan kartlägger andraspråkselevernas tidigare erfarenheter och eventuella studier för att kunna 
öppna möjligheten att komma in på nationella program i gymnasieskolan, annars är risken stor att 
gymnasieskolan får elever som inte kommer vidare utan frustrerat står och stampar på 
språkintroduktion år ut och år in. Detta är viktigt inte minst för att ge dessa elever en möjlighet 
till integration och en väg in i det svenska samhället. Den forskning som Hultqvist (2001:191f) 
gjort visar att elever som snabbt lär sig språket och får möjlighet att träffa svenska ungdomar på 
naturliga arenor så som skolan, klassrummet, sporthallar löper mindre risk att känna utanförskap. 
Det är med bakgrund av denna forskning och min erfarenhet som jag har valt att göra en djupare 
undersökning av hur andraspråkselever upplever sin tid på språkintroduktionen.  

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka nyanlända elevers erfarenheter av introduktionsprogrammet 
samt att belysa deras upplevelser av kunskapsinlärning på ett andra språk. Vidare är syftet att 
synliggöra huruvida eleverna upplever IM som en väg in i gymnasieskolan och i samhället. 

 

 

1.3 Frågeställningar  
 

● Hur upplever de nyanlända eleverna sin studiesituation på 
språkintroduktionsprogrammet? 

● Hur upplever eleverna sina möjligheter att gå vidare till ett nationellt program, samt 
möjligheten till fortsatta studier? 

● Hur upplever eleverna att språkintroduktionen tar hänsyn till deras tidigare 
ämneskunskaper och erfarenheter? 

● Hur upplever eleverna sina möjligheter att inkluderas i gymnasieskolan?  

 
För att få reda på hur eleverna själva upplever sin tid på språkintroduktion har jag valt att utgå 
från ett elevperspektiv genom att använda kvalitativa intervjuer.  

 

 

2 Bakgrund 

 
Jag kommer kort att redogöra för några av de styrdokument gymnasieskolan och 
språkintroduktionen följer och titta närmare på hur invandringen har förändrats sedan 
efterkrigstiden till dagens flyktingströmmar och hur detta påverkat andraspråksutbildningen.  
Några av begreppen som används inom andraspråksforskningen förklaras också. 
Skolinspektionen (2009a; 2010b) menar att den forskning som idag finns om nyanlända elever i 
den svenska skolan visar hur viktig mottagning och kartläggning av de nyanlända eleverna är 
liksom anpassningen efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Enligt de nya 
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lagförändringar som gäller från den 1 januari 2016 (Regeringskansliet) kommer detta att bli mer 
tydligt för huvudmännen.  
 

2.1 Skolans roll som språkförmedlare 
 
Invandringspolitiken och synen på skolans roll som språkförmedlare har förändrats flera gånger 
sedan 1968 då rätten till hemspråksundervisning kom. Hemspråksreformen kom 1977 och stödde 
aktivt tvåspråkighet med hemspråkslärare och tvåspråkiga undervisningsmetoder. 
Hemspråksundervisningen blev modersmålsundervisning och invandringspolitik blev 
integrationspolitik under 1997. Integrationspolitiken tog upp nya ord som nyanlända barn och 
ensamkommande barn. Integrationsverket kom att samarbeta med Skolverket och Myndigheten 
för skolutveckling för att dra upp riktlinjer för utbildning för nyanlända barn och vuxna (Kästen-
Ebeling 2014:24). Med dessa riktlinjer fick Sverige nationella mål och riktlinjer för hur 
utbildningen för nyanlända barn och ungdomar skulle se ut. Skolverket presenterade 2007 Förslag 
till mål och riktlinjer för nyanlända elever och 2008 gav de ut Allmänna råd för utbildning av nyanlända 
elever. Redan 2012 (Regerings proposition 2012/13:164) kom regeringen med nya åtgärder för att 
förbättra utbildningen för de nyanlända eleverna (Ibid 2014:27). 

 
De nyanlända eleverna är en heterogen grupp med olika förutsättningar och kunskapsbakgrunder.  
Det finns elever med gedigen skolgång och de som endast gått sporadiskt i skolan under 
undermåliga förhållanden (Skolverket 2008:7). En del elever kommer med sina familjer medan en 
del av de flyktingar som kommer till Sverige finns det många ensamkommande barn vilket avser 
asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare 
(Skolverket 2008:4). 

 

2.2 Vad är introduktionsprogrammet? 

 

 
Efter den nio-åriga svenska grundskolan kan elever som fullgjort sina studier och fått betyg i åtta 
eller tolv olika ämnen söka till ett nationellt gymnasieprogram. Alla elever som börjar ett 
nationellt gymnasieprogram måste ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och 
engelska samt 5 eller 9 andra ämnen beroende på om eleven väljer yrkesförberedande- alternativt 
högskoleförberedande program (Gymnasieförordningen 7 kap 1§ 2010:2039). De elever som 
saknar behörighet till ett nationellt program erbjuds (Skollagen kap 17) möjlighet att läsa på 
introduktionsprogrammet (IM1) som är ett gymnasieprogram med 5 inriktningar där elever som 
inte nått godkänt i ett eller flera ämnen kan läsa in grundskolekompetensen, till det år de fyller 20. 
IM kom att ersätta individuella programmet (IV) som var ett gymnasieprogram för de elever som inte 
uppfyllde betygskraven som gällde för Gy 2000 (Skolverket Gymnasieförordningen 2010). 

 
Inom IM finns inriktningen språkintroduktion som är en introduktionsutbildning för nyanlända 
elever i åldrarna 16-19 år (Bergendorff 2014:43). Inom ramen för IV fanns tidigare IVIK som 
stod för invandrarintroduktion (Hultqvist 2001:94). Det är kommunerna som ansvarar för 
utformandet av introduktionsprogrammets fem program. Detta ser olika ut i olika kommuner. 
De riktlinjer som finns för introduktionsprogrammet finns att läsa på Skolverkets hemsida där 
det bland annat står att introduktionsprogrammen är till för de elever som ännu inte uppnått 
behörighet till nationella program enligt de behörighetsregler som gäller från och med hösten 
2011 (Skolverket 2013a:1). Dessa introduktionsprogram ska syfta till att förbereda eleverna till 

                                                            
1 Jag kommer att använda mig av förkortningarna IM för introduktionsprogrammet och IV för individuella 

programmet i uppsatsen. 
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gymnasial utbildning eller arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ger ingen 

gymnasieexamen men eleverna kan få ett gymnasieintyg för genomförd utbildning. 

 
Enlig Skolverket (2013:3) är varje kommun skyldig att erbjuda introduktionsprogrammet men 
kan välja att sluta avtal med en annan kommun eller landsting som ordnar introduktionsprogram. 

Det finns fem introduktionsprogram vilka presenteras nedan:  
 

● Preparandutbildning inriktar sig mot elever som är studiemotiverade men behöver fler 
godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program. Preparandinriktningen är 
tänkt att läsas under 1 år eller kortare. Kommunen är skyldig att erbjuda 
preparandinriktningen. 

 

● Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper 
som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram. För att gå 
på individuellt val måste eleven ha godkänt i svenska/ svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt fyra andra ämnen eller godkända betyg i engelska och 
matematik samt i minst tre andra ämnen. Programinriktat individuellt val behöver inte 
erbjudas av kommunen.  

● Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till 
ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett 
yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska kunna läsa in både grundskoleämnen och 
ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Denna utbildningsväg är sökbar om den 
utformas för en grupp annars ska huvudman och elev komma överens om hur den ska 
utformas. 

 

● Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar 
som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag 
motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som 
förberedelse för annan utbildning. Eleven ska få möjlighet till praktik eller arbetsförlagt 
lärande under utbildningens gång. Denna utbildningsväg är sökbar om den utformas för 
en grupp annars ska huvudman och elev komma överens om hur den ska utformas. 

 

● Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har 
fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i 
gymnasieskolan, eller annan utbildning. Denna inriktning är inte sökbar.  

 

 
Syftet med språkintroduktion är att det endast är tänkt att ges under en begränsad tid 
(Hammarberg 2012:57). 

Eleverna ska ges grundläggande svenskundervisning och introduceras i svenska för och 
introduceras i svenska förhållanden samtidigt som ämneskunskaperna tillvaratas och utvecklas 
genom studiehandledning på modersmålet/.../ deltagandet i dessa särskilda arrangemang beräknas 
att pågå i högst 4 terminer. 

 

 
Det är viktigt att de nyanlända andraspråkseleverna har en individuell anpassad studieplan där det 
tydligt står hur denna språkintroduktion ska se ut. Utbildningens fokus ligger på svenska språket 
för att eleven ska kunna gå vidare till ett annat gymnasieprogram eller annan utbildning. Vidare 
står det att eleven kan få utbildning i andra grundskoleämnen eller gymnasieämnen som den 
behöver för fortsatt utbildning Detta läggs upp efter att elevens kunskaper har validerats.  
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2.3  Vem är nyanländ? 

 
Begreppet nyanländ elev används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige under sin 
skoltid i grundskolan, särskolan gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och har ett annat språk 
än svenska som modersmål eller om eleven till viss del eller inte alls behärskar det svenska 
språket (Skolverket 2008:6). Kartläggning är att skanna av nyanlända elevers förmågor och 
kunskaper. Detta för att kunna tillgodose elevens behov och för att eleven ska kunna delta i 
ordinarie ämnes undervisning så fort som möjligt (Bergendorff 2014:39) 
 
 

3 Tidigare forskning 

 
Jag har valt att utgå från tre avhandlingar som tar upp hur nyanlända elever upplever sin tid på 
språkintroduktion eller IVIK som det hette tidigare. Den första är Wiggs avhandling som speglar 
vuxna andraspråkselever tillbakablickar på sin skolgång: Bryta upp och börja om. Berättelser om 
flyktingskap, skolgång och identitet (2008). Den andra är Skowronskis doktorsavhandling Skola med 
fördröjning Nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola för alla” (2013). Skowronskis (2013) studie 
undersöker social interaktion, möjligheter och hinder för andraspråkselever. Framför allt från det 
individuella perspektivet där elevernas egna erfarenheter och upplevelser som lyfts fram.  Den 
tredje avhandlingen som också fokuserar på andraspråkselevers upplevelse av språkintroduktion 
är Hultqvist Segregerande integrering: en studie av gymnasieskolans individuella program (2001) den visar 
teman som även jag upptäckte hos mina informanter. För att förstå bakgrunden till detta 
forskningsfält vill jag ge en kort introduktion om andraspråksforskning och presenterar där några 
andra forskare som berör andraspråksforskning och hur ett andraspråk växer fram i skolmiljön. 
Hyltenstam och Lindberg (2013) ger en kort tillbakablick på hur andraspråksforskningen växt 
fram i Sverige. Axelsson & Magnusson (2012), Axelsson (2013) och Otterup (2014) lyfter fram 
hur ett andraspråk byggs upp samt skillnaderna mellan hur ett barn lär sig sitt modersmål och ett 
andraspråk. Medan Gibbons (2013) och Strandberg (2006) visar hur viktig undervisningen är för 
tillägnandet av så väl ämneskunskaper som ett andraspråk. 

  
3.1 Att studera på ett andraspråk och dess påverkan på språk-och 
kunskapsutvecklingen  
 
Att andraspråksforskning är ett relativt nytt forskningsfält i Sverige går att läsa i förordet till 
boken Svenska som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle (Hyltenstam och Lindberg 
2013:9). Där framkommer det att inte var förrän i början av 1970-talet som ämnet började 
utvecklas som ett undervisningsämne i det svenska skolsystemet. Axelsson och Magnusson 
(2012:308) visar en viktig slutsats som Viberg kommit fram till, nämligen att andraspråkselever 
har en dubbel uppgift i skolan: att lära sig ett nytt språk samtidigt som de lär sig nya kunskaper. 
Det språk ett barn lär sig först kallas första språk eller modersmål, det språk som en elev (eller barn) 
lär sig efter att den har tillägnat sig ett modersmål kallas andraspråk (Skolverket 2008:4). Forskning 
visar att för att få en optimal andraspråksutveckling behöver elever i grundskola och 
gymnasieålder få möjlighet att utveckla ämneskunskaper samtidigt som de lär sig sitt andraspråk. 
Detta för att få ett adekvat skolspråk samtidigt som de får en kognitiv utmaning som de behöver. 
Kan eleverna dessutom få språkstöd i ämnesstudierna på sitt modersmål är chansen mycket 
större att de kan tillgodogöra sig både det ämnesspecifika språket och undervisningen. Gibbons 
(2013:42) betonar genom att ge eleverna stöd att utveckla sitt kognitiva tänkande samtidigt som 
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de får ett nytt språk, kan de tillgodogöra sig samma undervisning som sina jämnåriga kamrater i 
den ordinarie undervisningen. 

 
Att lära om språk blir med andra ord mest meningsfullt när det görs i ett sammanhang där 
språket används. (Gibbons 2013:42) 

 
Axelsson och Magnusson (2012:308) tar upp Vibergs tankar om hur andraspråkselever måste lära 
sig basen och utbyggnaden i språket mer eller mindre samtidigt. Till basen hör till exempel uttal, 
morfologi, syntax och ett basordförråd med grundläggande regler för kommunikation och 
samtalsstrukturer, allt detta som en modersmålstalare beräknas behärska vid skolstarten. 
Utbyggnaden innefattar läs- och skrivförmåga, specialiserat ordförråd som tillägnas under 
grundskoletiden. Axelsson och Magnusson (2012:310) tar även upp Cummins modell där han 
visar relationen mellan språk och innehåll. Cummins modell förklarar hur viktigt det är att 
eleverna får befinna sig på en kognitiv utmanande nivå men med ett kontextuellt stöd. Utifrån 
detta stöd kan eleverna utveckla sitt språk och sin kunskap för att till slut lämna det kontextuella 
stödet och skapa självständiga texter. Strandberg (2006:39) hänvisar till Vygotskijs idé om 
utvecklingszonen bidrar till vidare social och intellektuell utveckling. Den utgör en del av grunden 
i det sociokulturella perspektiv där interaktion, aktivitet och utvecklingsnivå är sammanlänkade. 

 
Axelsson tar upp tre centrala faktorer som påverkar flerspråkiga elevers utveckling och 
skolframgång i (Axelsson 2013:547): 

● Maktrelationen i samhället, skolan och på individplanet påverkar hur den flerspråkiga 
eleven tas emot beroende på vilka viljeinriktningar som är styrande i samhället och skolan, 
men även hur eleven ser på sig själv och sina förutsättningar i det svenska samhället. 

● Den pedagogiska inriktningen som råder i skolor och klassrum. Hur elevens behov och 
förkunskaper tas på allvar.  

● Utvecklandet av både ett vardagsspråk och ett skolspråk, inte minst litteracitet för det 
fortsatta lärande. 

 
Axelsson (2013:547) menar att av de två sista punkterna kan ett bra mottagande och kartläggning 
av de nya eleverna göra stor skillnad. Ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan ger 
eleven inte bara ämneskunskaper utan även skolspråket tränas. Ett sätt att arbeta språkinriktat är 
utifrån Gibbons (2013:44) tankar om hur genrepedagogiken som arbetssätt stöttar eleverna i såväl 
deras språkutveckling som kunskapsutveckling. Eleven får då möjlighet att utvecklas i samma takt 
som sina jämnåriga men med stöttning i språk och ämneskunskaper av ämnesläraren. 
Språkutveckling är hur eleven tillägnar sig ett språk, inlärningsprocessen skiljer sig åt om eleven 
tillägnar sig sitt modersmål eller om den ska lära sig sitt andraspråk (Otterup 2014:57).  

 
 Wigg (2008:140) talar om vikten av att känna sig hemma och att ingå i ett större sammanhang 
och uppleva gemenskap med andra. Det handlar inte bara om nationalitet utan situationen är mer 
komplex än så då den utgörs av relationer till andra människor och nätverk eller möjligheten till 
nätverk. Då flera av eleverna på språkintroduktion är ensamkommande ungdomar innebär det att 
de kommit själva utan föräldrar eller släktingar. Oftast har de inget eget fungerande nätverk utan 
är utelämnade åt skolan och fritidsaktiviteter för att få tillgång till nya människor att knyta 
kontakter till och skapa relationer med.  

 

3.2 Utanförskap och gemenskap 

 
Enligt Elisabeth Hultqvist (2001:171) upplever många elever som går på IV-programmet 
(Individuellt program) att det ställs för låga krav, skoldagarna är för korta och de har inte heller 
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lika många prov eller läxor. Hon menar att eleverna känner sig särbehandlade och annorlunda 
från sina kompisar som läser vid ett nationellt program. Hultqvist (2001:35) menar att trots att 
båda elevgrupperna går på samma skola i samma lokaler så upplever IV-eleverna sig segregerade 
från de andra eleverna eftersom de inte studerar tillsammans med dem. Hultqvist (2001:35) 
undersökning lyfter även fram att IV-eleverna upplevde att lärarna ställde lägre krav på dem, att 
de fick lättare uppgifter och att det var svårt att veta om det var lektion eller rast eftersom de 
upplevde att, dessa gick i varandra. För IV-eleverna blir detta en självuppfyllande profetia där de 
lever upp till lärarnas förväntningar, att de inte klarar av den studietakt och det ämnesinnehåll 
som krävs av gymnasieelever, trots att dessa elever ofta har andra förmågor som inte alltid 
kommer fram vid inlärning av den mängd ämnesstoff vilket är fallet vid gymnasiestudier. 

 
Skowronski (2013:171) uttrycker i sin avhandling att det finns statusskillnader på gymnasienivå. 
Elever på IVIK tror att de andra eleverna ser ner på dem. De upplever att de andra eleverna tror 
att IVIK-eleverna är sämre och att de inte kan lära sig något (Ibid.2013:172). En annan faktor 
eleverna i Skowronskis arbete tar upp är att grupperna hela tiden förändras, elever flyttar av olika 
orsaker och det kommer nya elever in i gruppen och en ny hierarki sätts. Detta leder till en oro i 
gruppen och att det är svårt att få studiero och en klassammanhållning (Ibid.2001:117). Andra 
faktorer som svåra och traumatiska upplevelser och svårt att koncentrera sig på skolarbetet spelar 
också in i klassrumsklimatet (Ibid.2013:111). Trots detta upplever många elever ändå en 
gemenskap inom IVIK-klassen där de delar svårigheterna med språket, har ungefär samma regler 
och traditioner med sig hemifrån. Eleverna upplever en slags trygghet att få arbeta med varandra 
och att kunna få dela sina erfarenheter med andra som också har lämnat sitt hemland och språk 
(Ibid. 2001:121). Det finns även elever som upplever att de inte blir insläppta av svenska elever 
när de väl kommer ut på ett nationellt program eller att de själva inte riktigt vågar ta kontakt då 
IVIK-eleverna är rädda att de andra eleverna ska skratta åt dem för deras bristfälliga språk, då kan 
det vara skönt att ha vänner från språkintroduktionen som vet hur det är att komma som 
nyanländ (Ibid.2013:121). 

 

3.3 Språk som identitetsskapare 

 
Einarsson (2004:39) menar att vår sociala identitet byggs upp utifrån alla grupper vi tillhör. Varje 
roll vi har påverkar vår identitet. Vi har olika roller då du för någon är dotter, din mans fru, dina 
elevers lärare, dina barns mamma, dina arbetskamraters kollega. Detta påverkas inte minst av om 
eleven behärskar majoritetsspråket, vilket då öppnar för andra grupper och eleven kan identifiera 
sig med de som har makten. En individs val av språkbruk påverkas av den sociala verklighet som 
individen tillskriver språket. Individen ser sig själv och uppfattas av andra utifrån den position 
språket har. Därmed bidrar språket till att upprätthålla maktrelationer och sociala strukturer 
(Haglund 2004:363). 

 
Språket är den viktigaste aspekten för att komma in i det nya samhället. Språket blir en nyckel till 
gemenskapen skriver Wigg (2008:90). Genom språket kan eleven ta del av det som händer i 
samhället och i skolan och på så sätt bli en del av gemenskapen. Eftersom eleverna är en 
heterogen grupp lär de sig språket olika fort och därför går utslussningen från förberedelseklass 
till vanlig klass olika fort. Elever som det går långsamt för upplever en stor frustration. Språket 
har en stor betydelse för de sociala relationerna både i och utanför skolan (Ibid.2008:89). I 
undersökningen upplever eleverna att de äntligen kan bli accepterade som riktiga studenter när de 
får chansen att börja i vanlig klass eller komma in på ett nationellt program. Först då börjar 
andraspråkseleverna identifiera sig med de svenska eleverna, de klär sig som dem och påbörjar 
relationsskapandet med elever som går i den riktiga skolan (Ibid.2008:84) 
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Det som är gemensamt för många andraspråkstalare är att de alla ser språket som den stora 
barriären. När de har språket har de också nyckeln till samhället (Ibid.2008:87). Wigg (2008:90) 
beskriver hur hemspråket blivit lidande för några av hennes informanter på bekostnad av det nya 
språket, för några andra så använder de ett språk hemma och ett språk i skolan. Några har vänner 
som kommer från samma land och då hålls språket vid liv men svenskan är det språk de 
använder i skolan. Wigg (2008:95) tar även upp hur elevernas identitetsskapande påverkas av 
flytten till Sverige.  En del av dem ser sig varken som bosnier eller svenskar (Ibid.2008:98). Det 
blir en kluven identitet där de hittar gemenskap hos andra invandrare som också har samma 
erfarenheter av invandring, har tillägnat sig ett nytt språk och som delar känslan av att hitta sig en 
plats i allt det nya. Wigg (2008:87) sammanfattar det med:  

 
Sammanfattningsvis framstår tiden i förberedelseklass som ett slags väntrum, 
särskilt för de deltagare som var lite äldre. Att få komma till en vanlig klass som 
deltagarna själva kallar det, framstår som ett villkor för att kunna börja skapa en 
plats och en tillhörighet i det nya sammanhanget.  ( Ibid.2008:87) 

 
Sammanfattningsvis visar Hultqvists (2001), Wiggs (2008) och Skowronskis (2013) avhandlingar 
att språket är nyckeln till fortsatta studier, vänner, jobb, möjligheter att bli en del av det svenska 
samhället. Det är först när andraspråkseleverna behärskar språket de kan komma in på de arenor 
där svenska ungdomar möts.  Genom att få språklig stöttning under den tid de utvecklar sitt 
andraspråk och genom att de får möjlighet att utveckla såväl sitt språk som nya ämneskunskaper 
(Gibbons 2013:42). Axelssons (2013:547) beskriver tre centrala punkter som visar hur den 
politiska viljeriktningen påverkar samhällets syn på skolan, elevers syn på sig själva och hur 
andraspråkseleverna måste utveckla såväl ett vardagsspråk som ett skolspråk. Språket är inte bara 
en identitetsskapare eller dörröppnare, det blir meningsfullt först när det används i samspel med 
andra (Gibbons 2013:42). 

 

 

 

4 Metod 
 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod med fenomenologiska forskningsansatser där jag först 
använde enskilda semistrukturerade intervjuer och därefter samlade jag alla informanterna i en 
fokusgrupp för att få lyfta vissa frågor ännu en gång och för att få svar på nya frågor, som väckts 
när jag började transkribera det första materialet. En kvalitativ metod bygger enligt Denscombe 
(2013:369) på en induktiv logik där forskare drar slutsatser från erfarenheter eller går från 
insamlade drag från data till slutsatser och teori.  

 

4.1 Fenomenologiska forskningsansatser 

 
Då syftet med undersökningen är att undersöka andraspråkselevers upplevelser av 
språkintroduktionsprogrammet har jag använt mig av kvalitativa metoder i form av 
semistrukturerade intervjuer. Här lutar jag mig mot fenomenologins intentioner för att få reda på 
hur informanterna uppfattar olika delar av sin omgivning.  Inom fenomenologin försöker 
forskaren få fram och förstå informanternas individuella perspektiv så som åsikter och 
upplevelser. Här kan forskaren nå ett djupare resonemang kring informanters känslor, beteende 
och åsikter (Kvale, Birkenhamn 2014:44). En kvalitativ intervju innehåller även olika teman och 
relevanta frågor för att komma åt informantens upplevelser, för att få ett djup i intervjun och 
förstå det sociala fenomenet ur informantens perspektiv (Ibid.2014:43). Denscombe (2013: 109) 
menar att fenomenologisk infallsvinkel betonar  
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● Subjektivitet (snarare än objektivitet) 

● Beskrivning (snarare än analys) 

● Tolkning (snarare än mätning) 

● Medverkan (snarare än struktur) 

 

Detta kan ses som en direkt motsats till positivism som tillämpas inom naturvetenskaplig 
forsknings ansatser som baserar sig på mönster, orsak och verkan, mönster och regelmässigheter 
(Ibid 2013:422). 

 

4.2  Semistrukturerade intervjuer 

 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer som metod då jag velat fokusera på elevernas 
individuella erfarenheter och åsikter. Intervjuer utgår från deltagarens perspektiv och sätter 
deltagarens upplevelser i centrum. Det är inte helt problemfritt att använda intervjuer som metod 
eftersom den sätter människors egna tolkningar i centrum, där både människors komplexitet och 
motsägelsefullhet kommer fram (Johansson 2005: 23). Då det är jag som forskare som tolkar och 
analyserar intervjusvaren, gör jag först en tolkning av vad informanterna menar, därefter 
analyserar jag de svar jag fått in. Johansson (2005:27) hänvisar till Giddens med att 
samhällsvetenskap karakteriseras av en dubbel hermeneutik då den studerar tolkningar av 
tolkningar d.v.s. vi tolkar andra människors tolkningar.  

 
Vad betyder den här berättelsen, vilken mening har den/…/ Hermeneutik handlar fortfarande om 
att tolka meningen men inte en absolut Mening, utan om tolkning av komplexa 
meningssammanhang med myriader av betydelser. ( Johansson 2005:27) 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Jag skapade semistrukturerade frågor med följdfrågor utifrån frågor som väckts ur de tre 
avhandlingarna jag tagit del av.  Därefter sökte jag efter en lämplig elevgrupp att intervjua. Först 
intervjuade jag eleverna enskilt men jag upptäckte att det material jag fått bara belyste några av 
mina frågor. Därför bad jag om att få intervjua dem en gång till men i en fokusgrupp, för att 
kunna lyfta frågorna igen samt ta upp några nya infallsvinklar som kommit upp under första 
intervjun men inte undersökts tillräckligt. Jag utvidgade således metoden till gruppintervju då jag 
insåg att det skulle ta mycket tid att göra en ny enskild intervju med var och en samt för att 
informanterna kunde hjälpa varandra med språket när de blev osäkra. Intervjuerna spelades in via 
en smartphone och förstördes efter att studien var färdig. 

 
Det förhållningssätt jag har använt har präglats av närhet vid intervjuerna och jag har intervjuat 
informanterna i ett informellt samtal på deras skola för att få dem avslappnade och kunna få 
närmare tillgång till deras tankar och åsikter. Denscombe (2013:247) talar om att en intervjuare 
ska sträva efter att vara så neutral som möjligt för att minska sitt inflytande men när intervjun 
kräver ett personligt engagemang är det viktigt att låta läsare förstå att det är svårt att ta den 
oberörda och objektiva synvinkeln. Då jag har använt mig av intervjuer som transkriberats och 
sedan analyserats har jag tagit ett tolkningsföreträde då det är mina tolkningar av vad 
informanterna säger och hur det sägs. Vikten av att få informanternas åsikter om sina upplevelser 
var större än att behålla neutraliteten. Jag är medveten om att detta kan påverka intervjun och 
svaren.  
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4.4 Urval  

 
Jag fick hjälp av en lärare som lät mig få tillgång till en elevgrupp som går sista året på 
språkintroduktion.  Eleverna i en språkintroduktionsklass fick ett missivbrev, där jag frågade om 
de ville vara med i min undersökning om hur nyanlända andraspråkselever upplever sin tid på 
språkintroduktion. Eleverna är mellan 18 och 20 år och har gett sitt medgivande till att delta i 
intervjun och de är avidentifierade. De fick själva avgöra om de ville vara med i undersökningen 
och har haft möjlighet att avbryta om de inte ville vara med längre. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av ljudinspelning på en telefon. Inspelningarna förstördes efter att uppsatsen blev färdig. De 
enskilda intervjuerna och gruppintervjun genomfördes under april/maj 2015. Jag intervjuade fem 
elever som går på språkintroduktion och har sökt till nationellt program på gymnasiet eller 
folkhögskola till nästa termin. Samtliga har varit i Sverige ungefär lika länge, ca tre år och har 
samma modersmål. De känner varandra väl och alla talar svenska så bra att jag bedömde att det 
inte var nödvändigt med tolk.  
.  

4.4.1 Urvalsprocessen 

 
Mina informanter går på en och samma skola i en liten kommun, som har ett gymnasium med ca 
500 elever, varav ett 30-tal går på språkintroduktion. Valet av informanter skedde med hjälp av 
deras undervisande lärare. Jag började med att kontakta rektorn per telefon för att få möjlighet att 
genomföra undersökningen, därefter mailade jag den ansvariga läraren och bad om hjälp att hitta 
en lämplig grupp andraspråkselever. För att avgränsa studien inriktade jag mig på den elevgrupp 
som kommit längst i sin språkutveckling och som hade kommit så långt i sin språkutveckling att 
de skulle gå vidare till ett nationellt program eller folkhögskola. Då det endast var sju elever i den 
här gruppen fick alla frågan om de ville delta, varav två svarade nej. 

4.5 Etiska aspekter 

 
Jag har utgått ifrån de forskningsetiska anvisningarna för examens- och uppsatsarbeten vid 
Högskolan Dalarna. Jag upplyste informanterna vad uppsatsen skulle handla om och att det var 
deras upplevelser av språkintroduktionen jag var intresserad av. Informanterna undrade om deras 
närvaro skulle påverka deras betyg eller om deras lärare skulle lyssna på inspelningarna. Jag kunde 
då förklara att det endast var jag som lyssnade och ingen annan skulle ha tillgång till 
inspelningarna, som dessutom skulle förstöras efter studien var färdig. De fick då också veta att 
deras närvaro var frivillig och inte skulle påverka deras betyg. 

 
Intervjuer som metod innebär att jag som intervjuare tolkar inte bara det som faktiskt sägs utan 
även hur det sägs. Detta har gjort att jag låtit informanterna läsa mina tolkningar under 
arbetsprocessen innan jag lämnade in uppsatsen, för att säkerställa att de inte upplevde att de 
blivit misstolkade men också för att ge en responsvalidering2 Denscombe (2013:380). Neuman 
(2003:185) menar att kvalitativ forskning i sig inte utger sig för att spegla den absoluta objektiva 
sanningen utan vill förmedla en rättvis och balanserad bild av människors liv och perspektiv. 
 

 

 

                                                            
2 Responsvalidering är när forskaren återvänder till informanterna för att säkerställa validiteten.  
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4.6 Bearbetning av empirin 

 
Jag har transkriberat intervjuerna i sin helhet från båda tillfällena och har därefter gjort en slutlig 
analys. Vid transkriptionen av första intervjuerna upptäckte jag att alla frågor inte fick de 
utrymme de hade förtjänat och att några av informanterna hade svårt att uttrycka sig när de var 
ensamma och därför bad jag om en extra intervjuomgång där informanterna var samlade som 
grupp och där jag kunde ta upp en del frågor på nytt och ställa nya frågor som uppkommit från 
förra tillfället. Vid de citat jag använder har jag försökt skapa en så skriftspråksmässigt 
transkribering som möjligt för att underlätta för läsaren. Jag har kortat ner pauser och andra små 
ljud som inte är nödvändiga för att ta del av citatet. När jag har gått in i texten för att förtydliga 
något har jag gjort det med [  ] hakparenteser.   

 
Kodning av data gick till så att jag använde mig av en modell som Denscombe 
(2013:376)beskriver. Jag började med en öppen kodning dvs. hitta återkommande teman eller 
mönster, därefter försökte jag hitta länkar mellan olika teman och leta reda på citat eller 
händelseförlopp som kan belysa det jag vill lyfta fram. Exempel är gemenskap, tillhöra, språket 
som nyckel, identitet, utanförskap. Kodningen används för att kunna relatera data till tidigare 
forskning (Ibid.2013:373). 

 
I analysen är det informanternas beskrivning av sina upplevelser som tillsammans med min 
tolkning ligger till grund för de slutsatser jag drar. Det är informanternas medverkan som 
möjliggör att studien går att genomföra. Detta är viktigt då jag vill resonera med informanterna 
om deras upplevelser och åsikter av språkintroduktion (Kvale, Birkenhamn 2014:43–44). Det är 
ur deras perspektiv jag försöker förstå språkintroduktionen som ett socialt fenomen. 

 

 

5 Resultat 

 
Jag har valt att kort presentera eleverna och deras bakgrund för att sedan svara på 
frågeställningarna. Det som legat till grund för uppsatsen är att belysa hur eleverna själva 
upplever språkintroduktionen och hur de ser på språkintroduktion som en möjlighet att studera 
vidare. Utifrån resultatet har jag fått fram fyra teman som tillsammans besvarar frågeställningarna.  

 
Den gemensamma faktorn för dessa fem elever är att de alla är ensamkommande flyktingbarn. 
De kom ungefär samtidigt till Sverige och har gått tillsammans i tre till tre och ett halvt år på 
språkintroduktion. Förutom svenska som andraspråk har de läst ämnen som matematik, engelska, 
idrott, slöjd eller bild, religion, historia, geografi och samhällsintroduktion. Detta gör att de kan 
klara av att ha upp till åtta betyg med sig från språkintroduktionen. De har under sina studier på 
språkintroduktion haft en språkstödjare med persiska som modersmål för extra stöttning i vissa 
ämnen. 

5.1 Presentation av eleverna 

 
Elev A är född och uppväxt i Afghanistan. Han är 18 år och har dari som modersmål, men talar 
även persiska, engelska och svenska. Vid ankomsten till Sverige var han 16 år. Han har gått två år 
i koranskola i Afghanistan och tre år i den svenska skolan.  
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Elev B är född och uppvuxen i Iran av afghanska föräldrar. Han är 18 år och har dari som 
modersmål, men talar även persiska, svenska och lite engelska. Vid ankomsten till Sverige var han 
16 år. Han har gått sporadiskt tre år i koranskola i Iran och tre år i den svenska skolan. 

 
Elev C är född och uppvuxen i Afghanistan. Han är 19 år och har dari som modersmål, men talar 
även persiska, engelska och svenska. Vid ankomsten till Sverige var han 16 år. Han har gått 
sporadiskt två till tre år i koranskola i Afghanistan och tre och ett halvt år i den svenska skolan.  

 
Elev D är född och uppvuxen i Iran av afghanska föräldrar. Han är 19 år och har dari som 
modersmål, men läser och skriver även persiska, engelska och svenska. Vid ankomsten var han 16 
år. Han har haft sex års skolgång i Iran där han läst ämnen som matematik, geografi, engelska, 
samhällskunskap, farsi, historiska och arabiska samt koranen. Han har gått tre år i den svenska 
skolan. 

 
Elev E är född och uppväxt i Afghanistan. Han är 19 år och har dari/ hasari som modersmål, 
talar och skriver även persiska, engelska och svenska, talar urdu och arabiska. Vid ankomsten till 
Sverige var han 15 år han har gått fem år i skola i hemlandet men i olika omgångar då de flytt 
flera gånger, han har gått tre och ett halvt år i den svenska skolan. 

 

5.2 Teman  

Dessa fyra teman har uppstått ur resultatet:  

 

 Upplevelser av språkintroduktion- Hur upplever de nyanlända eleverna sin studiesituation på 
språkintroduktionsprogrammet? 

  Språk- och kunskapsutveckling- Hur upplever eleverna sina möjligheter att gå vidare till ett 
nationellt program? Och hur upplever eleverna att språkintroduktionen tar hänsyn till deras tidigare 
ämneskunskaper och erfarenheter? 

 Framtidsdrömmar- Huruvida upplever eleverna att språkintroduktionen tar hänsyn till deras tidigare 
ämneskunskaper och erfarenheter?  

 Inkludering och utanförskap- Hur upplever eleverna sina möjligheter att inkluderas i 
gymnasieskolan? 

 

5.2.1 Upplevelser av språkintroduktionen 
 
Flera av informanterna berättade att de trodde att de bara skulle behöva gå ett eller högst två år 
på språkintroduktion. Eleverna berättade att de kände sig förbigångna av andra elever och arga 
över att andra fick gå vidare till en annan grupp medan de själva var kvar i samma grupp. 
Dialogerna nedan är ett utdraget från fokusgrupp intervjun. 

 
Elev E  

Just när vi skulle börja på nya boken så kom några nya och jag var tvungen att börja om igen, då 
blev jag arg och ledsen, då skiter jag i skolan.  

Elev C  
          Det kom hela tiden nya elever, vi kom aldrig till nästa bok. Jag ville läsa mer, jag kunde redan allt  
          i den här boken, jag vill fortsätta. 
Elev D 
          Det tar tid, hela tiden vänta på andra, jag vill fortsätta, fortsätta i andra gruppen. 
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Några av informanterna upplever att kamrater på andra skolor som kommit till Sverige samtidigt 
som dem själva hunnit längre i sin skolgång. I skolor i andra städer får eleverna börja tidigare på 
nationella program. 

 
Elev B 

Jag ska säga någonting. Jag har en kompis han kom samtidigt som mig han bor i Göteborg han går 
andra året på gymnasiet och jag har inte börjat än, det känns inte roligt. 

Elev A  
Det är samma sak med mig jag har en kompis som jag var i Grekland med honom men nu är första 
året han går på gymnasiet och jag, jag har inte börjat än.  

 
Eleverna säger att de litar på att lärarna vet vad som är bäst för dem men att de känner sig 
frustrerade över att det tar lång tid. Eleverna uttrycker att det skulle gå fortare att lära sig svenska 
språket om de fick gå med svenska elever. 

 

 
Elev A. 

Jag tycker så här när jag och de andra som sitter här kom till Sverige … det tog lång tid 3 år.. och vi 
läser fortfarande språket. Jag tror att lärarna tror att de[eleverna]har problem med språket att de inte 
kan klara något program, att de inte kommer att klara nationellt program … det tar tid för dom de 
måste läsa mera språket. Mm jag tror inte så här för under tre år vi var bara utländska eleverna bara 
invandrarna, vi kan inte höra mycket, vi kan inte prata mycket det blir svårt vi kan inte lära. Om de 
låter att eleverna komma på program med svenskar det går fortare, de lär sig fortare 

Elev B 
Det var bra men det tog jättelång tid, jag trodde det räckte ett år men det tog 3 år. 

Elev D 
Ja 1 eller 2 år det räcker 3år blir för mycket. 

Elev B 
Det är jättejobbigt 3 år är mycket. 

Elev C 
Det är jättelång tid. 

 
Eleverna vittnade om att frustrationen är stor över att det tar så lång tid att bli klar med 
språkintroduktionen och läsa in de grundskoleämnen som behövs för att komma in på ett 
nationellt program. Informanterna lyfter flera gånger att de hålls tillbaka av skolsystemet och att 
de inte får chansen att träna svenska med svenska elever utan endast har lektioner på 
språkintroduktionen med andra andraspråkselever som också behöver träna svenska.  

 

5.2.2 Språk och kunskapsutveckling  
 
När jag frågade om hur de upplevde sina egna studier och kunskapsinhämtning uttryckte eleverna 
att de går framåt men inte i den takt de skulle vilja. Materialet visar att de känner att lärarna och 
systemet håller dem tillbaka. På den frågan svarade en elev att han hade lärt sig mycket om 
samhället och människor genom att möta olika människor, och att se världen. En annan elev 
menade att ett papper [betyg] inte behöver betyda att man kan allt. Dialogerna nedan är ett 
utdraget från fokusgrupp intervjun. 

 
Elev A  

Men de ämnen som vi läser här i skolan historia, geografi, samhällskunskap om man inte går i 
skolan man lär sig i samhället man träffar andra folk så det är inte bara i skolan man lär sig … ja  
Jag tror de som inte går i skolan har lärt sig på andra sätt. 

 
Elev D 
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Ja om man har ett papper men man kan ingenting ändå det spelar ingen roll, men man kan inte. 

 
Elev C  

Vi kan massor av saker som inte räknas här i Sverige, det är som allt vi lärt oss hemma, på vägen hit 

och i livet det spelar ingen roll alls. 
Elev E 

Jag har kommit hit själv till Sverige hela vägen från Afghanistan, jag har fått lära mig mycket under 
min flykt, jag kunde bara lita på mig själv, jag var ensam och ändå så kan jag inget här i Sverige, jag 
kan inte det som andra [svenska elever] kan. 

 
Eleverna upplever inte att deras tidigare kunskaper och erfarenheter tas till vara eller är 
betydelsefulla i den svenska skolan. De vet att de besitter kunskaper, men säger sig inte uppleva 
att dessa kunskaper efterfrågas av skolan. 

 

 
Elev A 

 Bra men jag skulle ha viljat börja förra året på nationellt program för det som jag kan nu kunde jag 
lika mycket förra året [skratt ]om de [lärarna]ska bedöma så här jag ska aldrig börja på gymnasiet 

Elev C 
Ja det är för lång tid men det beror på personen också om de kan lära sig någonting står och 
stampar eller men om vi börjat med nationellt prov(program) förra året jag kunde gå vidare nu jag 
ska börja folkhögskola. 

 
Eleverna uttrycker att tiden är deras största hinder att komma in på gymnasiet. Flera av dem 
uttryckte att de skulle vilja läsa mer svenska under de första åren/ åren för att sen kunna läsa de 
andra ämnena alternativt koncentrera sig på svenska, matematik och engelska under år 2.  

 
Elev E 

De här var väldigt svårt de här 3 åren jag hade mycket problem men jag tycker att de här ämnen 
svenska, matte, engelska de är jätteviktiga men inte de här andra ämnena slöjd, bild, idrott en gång 
per vecka ja men inte lika viktigt som de här tre andra ämnen. På ett år vi måste klara allting inte 
bara ett år det tar lång tid.  

Elev A 
Ja jag hoppas, men om du menar det här IM året. Det var bra men som XXX [Elev E] sa när man 
kommer så här första året till IM skolan dom ämnen som inte behöver mycket språkkunskaper kan 
man klara på första året t.ex. bild, slöjd idrott de kan man klara på första året bara en termin, ett år, 
men nästa år när man har lite språk man kan läsa andra ämnen också, men det här systemet ni har 
jag tror det tar många år man blir lite trött. 

 
Intervjuerna visar att eleverna kommer med flera olika lösningar på hur de skulle kunna komma 
tillrätta med tidsupplevelsen. Trots att de fogar sig i systemet berättar flera av dem hur de tappar 
lusten med studierna då det tar allt för lång tid innan de kan läsa kurser med svenska elever. När 
det gäller kunskapsutvecklingen upplever de att lärarna inte låter dem gå vidare i sina språkstudier 
så fort som de själva skulle önska. De utrycker att om de fick chansen att bara studera svenska i 
början på språkintroduktion skulle deras chanser att läsa vidare öka. 

 

5.2.3 Framtidsdrömmar 
 
Trots att eleverna berättar att de känner sig frustrerade över att det tar lång tid och att de kanske 
inte hinner på ett nationellt program så verkar de klara över att det finns möjligheter för vidare 
studier även om man inte hinner komma in på ett nationellt gymnasieprogram.  Dialogen nedan 
är ett utdraget från fokusgrupp intervjun. 
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Elev A  
Ja, vi har en chans vi fick en möjlighet att studera vidare. Klara gymnasiet man kan studera i 
högskola, universitet, vi har stor möjlighet, chans. 

Elev C 
Här finns ingen tid. Här kan man lära sig, man kan vara 40 år och man kan välja gymnasiet på 
folkhögskolan. /…/ då kan man klara vad som vid olika tid.  

Elev B 
Jag har många kompis dom går på högskola … hm, folkhögskola dom tycker det bra, bra skola, bra 
kompisar, ja många bra saker. Men jag vill gå på gymnasium. Jag vill bli mekanik, … bilmekaniker. 
Jag tror inte man kan läsa det på hög… folkhögskola. Mina föräldrar ville att jag ska bli läkare men 
jag tror inte det. Mekanik… er passar mig bättre. 

Elev C  
Vi … vi alla fick åka på besök till folkhögskola /…/ det var intressant. Vi åkte med YY [studie- och 
yrkesvägledare] och ZZ [praktiksamordnare]. Jag ville inte först men det var bra. Kanske kan jag gå 
där. 

 
Elev D 

Ja, våra familjer förväntar sig att vi studerar bra här, läkare, advokat ja det vi inte kunde läsa hemma 
eller i Iran. Det är svårt med tiden, vi hinner inte gå på gymnasiet, vi är för gamla. 

 
Eleverna verkade ha drömmen om gymnasiet levande även om de vet att det inte är den enda 
vägen till utbildning. De utrycker att de vill ta vara på sin möjlighet att studera när de har 
chansen. Men det är just bristen på tid som de anger vara den stora orsaken att de inte kommer 
att kunna läsa på gymnasiet. Studien visar att de ser gymnasiestudier på ett nationellt program 
som nyckeln till det svenska samhället och i slutändan till att få tillgång till de arenor där svenska 
elever rör sig. En av eleverna har börjat tänka på folkhögskola som ett alternativ för fortsatta 
studier. 

 

 

5.2.4 Inkludering och utanförskap 
 
Några av de elever som går på språkintroduktion upplever en del att de inte går på gymnasiet på 
riktigt utan att de befinner sig någonstans mellan grundskolan och gymnasiet. Dessa svar 
framkom på första intervjutillfället. Dialogerna nedan är ett utdraget från fokusgrupp intervjun. 

 
Elev D  

Jag är inte med dom på gymnasiet, vi kan prata ibland på sommaren när vi jobbar. Men när vi 
komma tillbaka hit dom pratar inte med mig, ibland kan de säga hej men inte mer./…/ men de ser 
inte på oss som dom på gymnasiet [de ser inte oss som vanliga elever] vi går på språk 
[språkintroduktion] det är inte som på det riktiga gymnasiet. 

Elev C 
 På fotbollen prata de med mig men inte i skolan, där säger vi bara hej. 

Elev B  
 Jag träffar kompisar på eftermiddagarna men bara dom som går på språk. 

Elev E 
Jag försöker prata med de svenska eleverna, jag säger hej men det är bara jag, aldrig dom [de 
svenska eleverna]. Tillslut man blir tyst ingen bryr sig, man är med de andra som går på språk 
[språkintroduktion]. 

 
Flera av informanterna berättade om hur de upplever att de svenska eleverna bara pratar och 
hejar på dem utanför skolan, på idrottsträningar eller till exempel när de sommarjobbade. De 
upplever ett utanförskap som de inte kan komma tillrätta med själva, trots att de många gånger 
försöker närma sig de elever som går på nationella program i skolan. Många kände en stor 
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samhörighet med sina kompisar på språkintroduktion och umgicks mest med landsmän [de som 
talar samma språk] även om de saknade kontakt med de svenska eleverna. 

 
Elev D 

Jag vill och jag försöker men tillslut, blir man trött, då känns det bra att vara med sina kompisar vi 
som brukar hänga. De vet man vill vara med mig även imorgon.  

Elev E 
Jag kommer aldrig att hinna få svenska klasskompisar, svenska vänner att hänga med. 

 
När jag frågade om han inte kunde närma sig de svenska ungdomarna ändå blev hans svar. 

  
Elev E 

För dem är jag bara en på IM språk en som inte går på gymnasiet på riktigt. Jag vill tillhöra en klass, 
stå på klasslistan precis som alla andra. 

 
Dessa svar ger mig intrycket av att eleverna behöver hjälp att mötas och få chans att lära känna varandra, 
då det inte sker spontant måste strukturella nätverk bildas och möjliggöras för att få till ett möte.  

 

6 Analys 

 

6.1 Hur upplever då de nyanlända eleverna sin studiesituation på 
språkintroduktionen? 
 
Flera av informanterna sa att de trodde att de bara skulle behöva gå ett år högst två år på 
språkintroduktion. De såg andra elever som kom nya efter dem och gick vidare till nästa nivå 
snabbt. Det svar eleverna sa att de hade fått när de frågade var att dessa elever hade lång 
skolbakgrund och behärskade engelska bra. Eftersom det hela tiden kom in nya elever i gruppen 
så kände de att de stannade på samma nivå, de kom aldrig vidare. Wigg (2008:85) berättar om en 
elev som kände sig låst och hindrad över att aldrig få gå vidare från språkintroduktionen att han 
tillslut utvecklade en stark motvilja till skolan, han upplevde att han inte var lika mycket värd som 
de svenska eleverna. Samma frustration uttrycker mina informanter, de känner att de tillbringar 
allt för lång tid på språkintroduktion utan att få möjlighet att prova sina kunskaper. Denna 
frustration tar även Skowronski upp hon liknar det vid att dessa elever befinner sig i en limbo där 
eleverna väntar på att få gå vidare i både sina studier och sina liv (Ibid 2013:236). Skowronski 
(2013:98) finner även i sin undersökning att andraspråkseleverna har svårigheter att hinna gå på 
gymnasiet då de ofta måste läsa på IVIK eller IV innan de har behörighet för gymnasiestudier.  
 

6.2 Hur upplever eleverna sina möjligheter att gå vidare till ett nationellt program, 
samt möjligheten till fortsatta studier?  
 
Wigg (2008: 87) skriver att för många upplevs tiden i förberedelseklass som ett slags väntrum, de 
väntar på att få komma vidare att få komma till en vanlig klass där de kan skapa en plats och en 
tillhörighet i detta nya sammanhang. Informanterna från min undersökning uttryckte att tiden var 
deras största hinder för att kunna gå vidare till ett nationellt program. De skulle både hinna lära 
sig ett nytt språk och läsa in olika ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Flera av dem 
uttryckte att de skulle vilja läsa mer svenska under det första året/åren för att sedan kunna läsa 
resterande ämnena alternativt koncentrera sig på svenska, matematik och engelska under år två. 
Precis som hos Skowronski (2013: 253) upplevde mina informanter att de kämpade förgäves när 
de inte gick vidare eller såg några framsteg inom sina studier. De sade att de tappade lusten att 
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fortsätta studera och slutade göra läxor eller delta aktivt på lektionerna eftersom de upplevde att 
de aldrig skulle kunna ta sig vidare i alla fall. En av informanterna uttryckte sig så här: 
 

”Visst, ni lärare vet bättre men det skulle gå fortare att läras sig svenska i en vanlig klass med 
svenskar då skulle man bli tvingad att prata och lära sig svenska. Nu går vi bara här med andra 
invandrare och ingen blir bättre det skulle vara bättre att vara med svenskar som kan mer svenska, 
man lär sig mer när man är med någon som är bättre.”  
 

Denna tanke är central även hos Vygotskij som menar att lärande är den process som sker inom 
oss (kognitivt) men den behöver ha föregåtts av interaktion med andra människor som ligger på 
en högre kunskapsnivå än oss själva (Strandberg 2006:48). Trots att informanterna sa att de kände 
sig frustrerade över att tiden gick och att de inte kom in tillräckligt fort på ett nationellt program 
upplevde jag att de kände en förtröstan i att möjligheter till vidare studier inte slutar vid 
gymnasiet. Möjligheten till studier vid folkhögskola och studier vid vuxenskolan låg trots allt 
öppna för dem. Informanterna vet att det finns en längre väg att gå och för några av dem är det 
endast den vägen som är öppen då de saknar betyg från sitt hemland. Alla eleverna i 
undersökningen har sökt antingen till gymnasieskola eller till folkhögskola till hösten 2015. Det 
framkom under fokusintervjun att informanterna med hjälp av studievägledare och lärare fått 
utbildning och coachning att se även andra utbildningsmöjligheter. Eleverna berättade att de 
tillsammans med praktiksamordnare och studievägledare har besökt olika folkhögskolor som 
finns i området. Eleverna sa sig vara väl insatta i vad de hade för studiemöjligheter efter avslutad 
språkintroduktion. De upplevde att de hade fått hjälp att söka både till gymnasiet, för de elever 
som hade den möjligheten [ålder och betyg], och till folkhögskolor. Informanterna berättade att 
de hade efter inrådan från studie- och yrkesvägledaren skrivit personliga brev och sökt upp lärare 
eller pedagoger som kunde vara referenser. 
 

6.3 Hur upplever eleverna att språkintroduktion tar hänsyn till deras tidigare 
ämneskunskaper och erfarenheter?  
 
Vad gäller synen på den egna kunskapsinhämtningen visar resultatet att informanterna känner sig 
begränsade av systemet och undervisningen, de upplever att lärarna inte tror att de ska klara av ett 
nationellt program antingen pga. för låga svenska kunskaper eller avsaknaden av de betyg som 
krävs. Informanterna uttrycker att de känner sig säkra i många ämnen och att de skulle vilja prova 
på att gå på ett nationellt program. De upplever att de i stort sett bara har läst svenska som 
andraspråk under det senaste året. Svenska som andraspråk läser de tillsammans med andra elever 
som går på språkintroduktion. Här beskriver informanterna att de skulle behöva läsa andra 
ämnen på ett vanligt program för att få träna svenska med svenska elever. Axelsson och 
Magnusson (2013:310) hänvisar till att det elever behöver för att utvecklas enligt Cummins är att 
få kognitivt krävande uppgifter; först med stöd av kontexten, för att sedan få arbeta sig bort från 
kontextberoende. Detta sker i ämnesstudier tillsammans med svenska elever men med stöttning. 
Annars tröttnar snart eleverna antingen pga. av att uppgifterna är för lätta eller för att de är för 
svåra och eleven inte fått det stöd i kontexten som den behöver enligt Cummins i Axelsson och 
Magnusson (2013:310). 

 

 

6.4 Hur upplever eleverna sina möjligheter att inkluderas i gymnasieskolan?  
 
När det gäller kontakten med övriga elever på nationella program stämmer det som kom fram i 
denna undersökning väl överens med Hultqvists undersökning. Hon tar upp IVIK elevers 
svårigheter att finna en gemenskap med övriga elever på gymnasiets nationella program 
(Hultqvist 2001:19). Även mina informanter upplever svårigheter med att identifiera sig och hitta 
en gemenskap med de andra eleverna på nationella program. Informanterna upplever att de andra 
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eleverna [som går på nationellt program] tillhör gymnasiet på riktigt att de har tillgång till andra 
arenor, studentlivet, klasstillhörighet mm. Trots lärare och andra pedagogers försök att binda 
samman de olika grupperna på solidaritetsdagar, kulturfester, projekt utanför skolan så upplever 
eleverna på IM språkintroduktion att de står utanför de andra programmen, de har ingen naturlig 
grupptillhörighet med dem. Skowronski (2013:89) menar att tillhörighet kan vara mer eller 
mindre självvald beroende av andras val och positioner. Wigg (2008:269) tar även upp trots 
väntan på att få komma till en vanlig klass och kämpandet med att lära sig ett nytt språk så är de 
nyanlända eleverna beroende av att de andra klasskamraterna är nyfikna på och öppna att släppa 
in dessa elever i gemenskapen. Hon menar att här har skolan och lärarna en viktig uppgift för att 
möjliggöra och arbeta för ett öppet och jämlikt klimat på skolan(Ibid.2008:269). 

  
Eleverna efterfrågar en gemensam linje över hela Sverige där alla elever bedöms lika och har 
samma rättigheter och skyldigheter, en likvärdig utbildning uppfattade jag det som. Idag är det 
upp till varje enskild kommun att erbjuda introduktionsprogrammet om inte kommunen väljer att 
köpa in utbildningen från en annan kommun (Skolverket 2013:3). Det ska inte vara olika 
beroende på var i Sverige en elev hamnar. Tydligare riktlinjer för språkintroduktion och ett bra 
mottagande på ett nationellt program behövs för att stötta andraspråkselevernas 
gymnasieskolgång. Trots en stark ambition att få till en gemensam utbildningsplan över hela 
landet så hamnar ändå bedömningen av varje elevs behov och tidigare kunskaper på respektive 
skola, det är där kartläggningen görs. Här ger Skolverket (2008:16) en lösning trots att nyanlända 
elever (oftast) inte är behöriga att studera på gymnasiets nationella eller specialutformade 
program så kan de studera inom introduktionsprogram med programinriktat individuellt val så 
kallat IMPRO men kommunen behöver dock inte ordna den inriktningen.  

 

 

7 Diskussion 

 
Syftet med min studie var att undersöka nyanlända elevers erfarenheter av 
introduktionsprogrammet samt belysa deras upplevelser av kunskapsinlärning på ett andra språk. 
Vidare var syftet att synliggöra huruvida eleverna upplever IM som en väg in i gymnasieskolan 
och i samhället. För att få fram det material jag byggde studien på använde jag mig av intervjuer. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 
Metoden utvecklades under uppsatsens gång eftersom jag ville få fram elevernas egna upplevelser 
och åsikter valde jag att ta en fenomenologisk forskningsansats. Det är informanternas egna 
känslor, upplevelser och åsikter som ligger till grund för den fortsatta analysen. Precis som 
Denscombe (2013:109) visar lutar sig denna undersökning på informanternas medverkan, deras 
beskrivning av sin verklighet och utifrån mitt val av metod och ansatts blir tolkningarna snarare 
subjektiva än objektiva. Därför fungerade denna metod bra för den här uppsatsens syfte. Jag 
upplevde att jag fick fram ett bra material att arbeta utifrån med ett underlag där jag kunde få 
fram informanternas upplevelser och åsikter om det berörda området. Det är viktigt att komma 
ihåg att det har varit en utmanande period de senaste åren för skolorna att kunna möta den här 
växande elevgruppens behov med utbildade lärare inom svenska som andraspråk. Min uppsats 
utgår från fem elevers upplevelser av språkintroduktion vilket inte är representativt för alla 
Sveriges andraspråks elever. 
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7.1.2 Validitet och reliabilitet   
 
Validitet3  måste finnas i alla studier, ofta lyfts det fram inom kvantitativa metoder men Kilström 
(2007:47) menar att validitet även går att använda inom kvalitativ forskning där syftet är att se om 
det finns en överensstämmelse mellan de forskningsresultat som fås fram och de metoder som 
används. Däremot är det svårt att kunna generalisera forskningsresultat som bygger på ett 
specifikt fall eller socialt fenomen. Eftersom jag ville säkerställa validiteten lät jag informanterna 
läsa igenom uppsatsen och kommentera om det var något de tyckte var oklart eller fel. 

 
För att kunna få en hög reliabilitet4 i en kvalitativ undersökning bör den gå att replikera5 
(Kilström 2007:252). Utifrån den definitionen får min undersökning låg reliabilitet eftersom det 
handlar om unika individer med unika upplevelser. Men jag menar att undersökningen ändå har 
ett värde då den speglar informanternas egna upplevelser av språkintroduktion och kan nå ett 
djup genom intervjuerna. Därför har jag undvikit att ställa ledande frågor utan använt mig av 
öppna frågor med följdfrågor beroende på det angivna svaret.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Då syftet var att undersöka hur några elever upplever sin tid på introduktionsprogrammet och 
belysa deras upplevelse av kunskapsinlärning på ett andraspråk samt synliggöra huruvida eleverna 
upplever IM som en väg in i gymnasieskolan och i samhället, har jag lagt fokus på vad som 
framkommit under intervjuerna och försökt ställa det i jämförelse med vad tidigare forskning 
säger.  
 
I min studie mötte jag några elever som kände att deras tid på skolan rann iväg utan att de fick en 
chans att visa vad de egentligen kunde. De upplevde att deras erfarenheter och kunskaper inte 
togs på allvar. Flera elever upplevde att kamrater på andra skolor som kommit till Sverige 
samtidigt som de själva, hunnit längre i sin skolgång. De uttryckte att eleverna på skolor i andra 
städer tilläts börja tidigare på nationella program och fann detta frustrerande. Det var deras 
upplevelser.  Om detta stämmer överens med verkligheten, kan vi inte vara säkra på. Men för 
dessa elever kändes det frustrerande att inte avancera i den takt de skulle vilja.  
 
Studien har fått mig att fundera över hur vi kan säkerställa en likvärdigutbildning för våra 
andraspråkselever. Handlar det om storleken på olika skolor? Hur många program skolorna kan 
erbjuda och hur många elever som tas in på varje program? Det skulle vara bra om några platser 
på de olika programmen kunde öronmärkas för de nyanlända eleverna. Dessa elever skulle då 
kunna läsa på språkintroduktion men även läsa karaktärsämnen på ett yrkesprogram, vilket skulle 
leda till större anställningsbarhet och även integrering i såväl skola som samhälle. Är det upp till 
varje enskild skola att bedöma huruvida en elev kommer att klara ett nationellt program? Behövs 

                                                            
3 Validitet att hänvisa till noggrannhet och precision i data och är det rätt typ av data för den här 

undersökningen samt har data mätts på rätt sätt (Denscombe 2013:378). 

4 Reliabilitet tillförlitligheten hos en mätning dvs. går undersökningen att replikera (Denscombe 2013:378) 

5 Replikera dvs. en annan forskare ska kunna göra om samma undersökning (metod) i ett annat sammanhang 

för att få samma resultat. 
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det tydligare regler centralt gällandespråkintroduktionens utformning? Större kunskaper krävs om 
hur språkinriktat lärande ser ut. Flertal skolor har tagit emot många nyanlända elever de senaste 
åren. Det har varit svårt att få tag på utbildade svenska som andraspråkslärare. Både klasslärare 
och ämneslärare har gjort vad man kunnat för att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning och 
stöd i det svenska språket. Med den växande elevkull av nyanlända elever behövs utbildade 
svalärare men även ämneslärare som vet hur man arbetar språkstödjande. Detta står klart och 
tydligt i gymnasieskolans läroplan ”det svenska språket ska befästas genom undervisning i många 
av skolans ämnen” (SKOLFS 2011:144).  

 
De intervjuade eleverna berättade om sin frustration över att det tog så lång tid innan de kunde få 
läsa med svenska eleverna på nationella program. Alla upplevde att de aldrig skulle komma från 
språkintroduktionen, att de inte skulle hinna gå på det högt eftertraktade gymnasiet. Trots att de 
förstår hur det svenska skolsystemet ser ut känner de en besvikelse över att de aldrig kommer ha 
samma möjlighet att kunna gå på gymnasiet. De flesta av informanterna kommer att vara för 
gamla, fyllda tjugo år, när de klarat av språkintroduktion. En av informanterna berättade hur han 
upplevde att han inte var en riktig gymnasieelev då han gick på språkintroduktion, hur de andra 
programeleverna inte såg dem på IM-programmet som riktiga gymnasieelever. Jag tror att det är 
viktigt att IM- eleverna får uppleva att deras studier på IM-programmet är viktiga och att det inte 
är någon skillnad på deras studier än andra programstudier.  

 
Något som kom fram i undersökningen var att informanterna utryckte en önskan om en likvärdig 
utbildning. Det ska inte vara olika system beroende på vilken ort eller var i Sverige en elev 
hamnar. Resultatet visar att informanterna känner att lärarna, skolsystemet och även de andra 
eleverna på språkintroduktion håller dem tillbaka, de får inte chansen att visa vad de faktiskt 
klarar av. De menar att deras språkutveckling skulle gå snabbare om de fick chansen att interagera 
med svenska elever på de nationella programmen, vilket ofta sker i grundskolan. Där får eleverna 
en klasstillhörighet snabbt och slussas successivt ut i den ordinarie undervisningen.  
Språkintroduktionen består endast av andraspråkselever med olika språk- och förkunskaper. På 
vissa ställen integreras eleverna med introduktionsprogrammet som kan ha både infödda svenska 
elever och andraspråkselever som gått några år i den svenska grundskolan men ännu inte hunnit 
läsa in tillräckligt många ämnen för gymnasiebehörighet. Genom att sätta detta i relation till hur 
Axelsson och Magnusson (2012:261) hänvisar till Cummins modell, där eleven först utvecklar ett 
vardagsspråk och sedan ett skolspråk, blir det tydligt att det är nästan en omöjlig uppgift att dels 
hinna lära sig vardagsspråket, dels skolspråket samt ämneskunskaper på ett till tre år. Några elever 
klarar att gå några år på språkintroduktion och sedan ett nationellt program men de flesta 
kommer behöva flera år på språkintroduktion och sedan arbete eller folkhögskola för vidare 
studier. Här måste lärarna och studie- och yrkesvägledarna vara tydliga och visa vad som behövs 
för fortsatta studier och vilka vägar som är möjliga. Det är viktigt att inte bara tänka på 
gymnasiestudier som den enda vägen till utbildning eller jobb, det finns så många fler vägar. 

 
Flera informanter upplevde att deras tidigare ämneskunskaper eller erfarenheter inte räknades 
inom den svenska skolan, för att de inte har papper på sin kunskap. Kanske behöver man inte ha 
lärt sig allt i skolan. Kunskap kan tillägnas även genom andra upplevelser och från andra håll än 
den traditionella skolan. För en del elever blir livet utanför skolan den arena där de lär sig mest 
svenska t.ex. idrottsaktiviteter och på fritidsgårdar. De flesta av informanterna jag talat med 
upplever att de lär sig svenska som bäst när de får interagera med svenska elever. Flera av 
informanterna som spelar fotboll på fritiden, berättar att de har haft fler möjligheter att använda 
språket med sina svenska lagkamrater på träningar. Där upplevde de att det var naturligt att prata 
med varandra och inte lika konstlat som det kan bli i skolan, när de bara sa hej, eller hade 
sporadiska gemensamma lektioner. Här spelar de tre centrala faktorer som Axelsson tar upp en 
viktig roll (2013:547). Skolan behöver se till att elevers behov och förkunskaper tas tillvara 
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samtidigt som den pedagogiska inriktningen blir mer språk- och kunskapsutvecklande. Ett språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt vinner inte bara andraspråkselever på utan alla elever. 
Genom att utveckla både ett vardagsspråk och ett skolspråk kan eleverna få en litteracitet för det 
fortsatta lärandet. Det stora arbetet måste dock ske på makronivå där maktrelationerna i 
samhället och skolan styrs. Det är utifrån våra politiker skolans viljeinriktning utgår och det är där 
det bestäms vilken intention som ska ligga till grund för mottagande av nyanlända elever. 
 
Den svenska gymnasieskolan utgår från våra svenska grundskoleelevers skolgång. Dessa elever 
går tio år i grundskolan för att tillägna sig den kunskap de behöver för att klara av 
gymnasiestudierna. De har förhoppningsvis med sig ett antal betyg från grundskolan för att 
kunna slåss om en eftertraktad gymnasieplats. När då nyanlända elever med sporadisk eller liten 
skolgång kommer och ska konkurrera om samma platser på gymnasiet, samt hinna läsa in både 
ett nytt språk och flera grundskoleämnen blir det svårt att tillgodose båda gruppernas behov. Jag 
upplever att det är av stor vikt att andraspråkseleverna får förklarat hur lång tid det tar att lära sig 
ett andraspråk och att de hela tiden får vara med och får insyn i sina studieplaner. Här spelar 
studie- och yrkesvägledare en stor roll. De kan tillsammans med lärarna visa andra studievägar 
och inte minst informera om Introduktionsprogrammets yrkesinriktning som kan leda till högre 
anställbarhet. 

 
Min slutsats av undersökningen blir; trots lärarnas goda föresatser att vilja ge eleverna så mycket 
språkkunskaper och ämneskunskaper som möjligt innan de avslutar språkintroduktion, så är det 
få andraspråkselever som har möjlighet att gå på ett nationellt program på gymnasiet. En av 
orsakerna är att de har hunnit blivit för gamla för att börja på ett nationellt program. En annan är 
att de inte har tillräckligt många betyg för att göra dem behöriga till nationella program, varken 
yrkes- eller högskoleförberedande program. Dessutom slåss de om samma eftertraktade platser 
på gymnasiet som våra svenska ungdomar vilka kan ha flera poäng från grundskolan som gör att 
de får ett högre meritvärde på sina betyg och då lättare kommer in på sin valda utbildning. 
Språkintroduktionen kan även leda till ett utanförskap då andraspråkseleverna sällan har 
möjlighet att läsa tillsammans med svenska elever på nationella program. Risken är stor att 
elevernas frustration över att inte komma vidare i sina studier och känsla av utanförskap kan leda 
till att de ger upp och inte orkar kämpa vidare med sina studier och in i det svenska samhället. Jag 
upplever att skolan måste bli bättre på att kartlägga elevernas tidigare kunskaper och validera 
deras erfarenheter bättre. Samtidigt som jag vill ge en eloge till alla lärare som tror på och kämpar 
vidare för sina elever, så att dessa elever ska kunna få möjlighet att bli en del av vårt samhälle.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Information om intervjudeltagande av kandidatuppsats i Svenska som andraspråk vid 

Högskolan Dalarna.  

 

Jag är student vid Högskolan Dalarna som ska skriva min kandidatuppsats om 

andraspråkselevers upplevelser av sin egen språkutveckling och möjligheter till vidare studier 

efter språkintroduktionsprogrammet. Jag vill ta reda på hur eleverna själva upplever sina 

möjligheter till vidare studier.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag vill intervjua dig som har kunskap och erfarenhet som är värdefull för mig i min studie. 

Undersökningen innefattar informanter som fullgjort sina studier på 

språkintroduktionsprogrammet och nu söker sig vidare till nationellt program eller 

folkhögskola.   

 

Intervjun beräknas ta 30-40 minuter. Intervjun kommer att ligga efter skoltid men i anslutning 

till skoldagen. Informanten kommer även att få ta del av resultatet av den färdiga uppsatsen. 

Intervjun kommer att spelas in via ljudinspelning, men informanterna kommer att 

avidentifieras och det inspelade materialet kommer att kodas, bearbetas och hanteras. Endast 

jag som undersökande student kommer att ha tillgång till intervjuerna, som sparas under den 

tid uppsatsen skrivs, när uppsatsen är klar och presenterad kommer arbetsmaterialet att 

förstöras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Ditt val att medverka i studien eller inte, påverkar inte 

dina studier på något sätt. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Leksand 2015-04-18 

 

Maria Lennartsson 

076-2624099 

maria.lennartsson@leksand.se 

 

Handledare  

Jenny Rosen 

023-77 80 29 

jro@du.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

Vilket land kommer du ifrån? 

Vilket är ditt modersmål? 

Vilka andra språk talar du? 

Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

Hur gammal är du idag? 

Har du gått i skola tidigare i ditt hemland eller i något annat land innan du kom till Sverige? 

 a, Hur många år? 

b, Vilka ämnen läste du då? 

c, Vilka ämnen läser du idag? 

Tar lärarna hänsyn till dina tidigare kunskaper/ erfarenheter i undervisningen? På vilket sätt? 

Hur upplever du undervisningen här på Introduktionsprogrammet? 

Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller studierna dvs ämnen, lektionstid, mer/ mindre 

språkstöd? 

Hur ser du på dina möjligheter att fortsätta studera i framtiden? 

Har du haft användning av dina tidigare studier, eller jobb? På vilket sätt? 

Hur ser du på din framtid idag? 

Hur ser du på dina möjligheter att fortsätta studera i framtiden eller vill du hellre jobba? 

Hur upplever du dina studiemöjligheter här i Sverige?  Har du getts de möjligheter du behövt? Skulle 

något ha varit annorlunda? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till andra tillfället 

 

Hur har du upplevt ditt/ dina år på språkintroduktion? 

Hur ser du på din möjlighet att studera i framtiden? 

Upplever du att lärarna förstår när du förklarar att du känner dig orolig att inte tiden ska räcka till? 

Skulle du haft samma möjligheter/ eller liknande möjligheter att studera i ditt hemland? 

Hur upplever du de andra ämnena på språkintroduktion, så som matematik, historia, religion, bild, slöjd 

och idrott? 

Vad är dina planer för framtiden? Vad gör du om du inte kommer in på ett nationellt program? 

Vad skulle du vilja säga till lärarna på språkintroduktion, som de ska tänka på för de andra eleverna? 

Har du några frågor som du vill ställa till mig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


